
Código do Informante: LG_80 

Duração: 54 segundos 

 

Resumo “Campo Ourique” 

 

{PP} Este texto fala-nos de Campo de Ourique, um bairro de Lisboa {ALONG} [p sil] 

+ {PP} que tem vários prédios, várias casas antigas de soalho de madeira e tectos altos 

[p sil] é um bairro muito típico, onde passam eléctricos, tem muitas lojas [p sil] + {PP} 

+ [p sil] os vizinhos {PP} como é que eu hei-de de dizer [p sil] os habitantes de Campo 

de Ourique receiam que as torres do progresso possam vir [p sil] a {ALONG} estragar 

o {ALONG} … todo o seu lado {CORR} típico e bonito [p sil] + {PP} outras coisas 

que o texto fala também é sobre {ALONG} os mercados improvisados que se fazem 

nas ruas {ALONG} [p sil] + {PP} das famílias simples que vivem nas [p sil] + {PP} 

nos {CORR} prédios antigos {ALONG}, alguns a cair de podre {ALONG} [p sil] + 

{PP} os cafés, as esplanadas {ALONG} [p sil] e fala-nos um pouco de tudo isso [p sil] 

penso que será isso.  

 

Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos de Campo de Ourique, um bairro de Lisboa que tem vários prédios, 

várias casas antigas de soalho de madeira e tectos altos. É um bairro muito típico, onde 

passam eléctricos, tem muitas lojas. Os habitantes de campo de Ourique receiam que as 

torres do progresso possam vir a estragar todo o seu lado típico e bonito. Outras coisas 

que o texto fala também é sobre os mercados improvisados que se fazem nas ruas, das 

famílias simples que vivem nos prédios antigos, alguns a cair de podre. Os cafés, as 

esplanadas e fala-nos um pouco de tudo isso. Penso que será isso.   

Total de palavras contabilizadas: 104 

Total de sílabas: 195 

 

P sil – 12 

REP – 

ALONG –8 

PP – 8 



BLO –  

EvComp – 

CORR –2 

SUB –  

PH –  

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 30 eventos disfluentes ≈ 29 % 

 

Código do Informante: LG_80 

Duração: 1 minuto e 27 segundos  

 

Resumo “A Amazónia” 

 

Este texto fala-nos de {ALONG} do {CORR} amazonas [p sil] + {PP} da floresta 

amazónica {CORR}, neste caso, e do rio amazonas [p sil] que {ALONG} a floresta 

amazónica tem sido … tem sobrevivido {CORR} às agressões humanas [p sil] ao longo 

de quatrocentos anos [p sil] fala-nos também das espécies que que {REP} habitam 

{PP} esta … este {CORR} manancial [p sil] + {PP} esta grande mancha verde que se 

vê [p sil] + {PP} do do {REP} espaço [p sil] + {PP} fala-nos de uma situação simples 

como de um macaco poder saltar de ramo em ramo durante [p sil] por quilómetros 

{CORR} e não tocar no solo por exemplo [p sil] + {PP} diz-nos que o rio amazonas, 

por exemplo, tem [p sil] mil e cem afluentes [p sil] + {PP} em que existem uma 

variedade enorme de espécies de peixes [p sil] + {PP} o {ALONG} {clique} o o {REP} 

texto também chama a atenção para [p sil] + {PP} a importância que esta floresta tem e 

que este rio tem [p sil] para a preservação [p sil] + {PP} a sua preservação {CORR} é 

muito importante [p sil] para {ALONG} [pó] {PH} planeta [p sil] + {PP} e que 

existem vários estudiosos que {ALONG + REP} tentam manter, preservar esta floresta 

que é tão importante [p sil] para o planeta, é um pulmão [p sil]  é o pulmão {CORR} 

do planeta [p sil] e basicamente é isso.  

 



Reconstrução do texto para análise no FREP: 

Este texto fala-nos do amazonas, da floresta amazónica, neste caso, e do rio amazonas. 

Que a floresta amazónica tem sobrevivido às agressões humanas ao longo de 

quatrocentos anos. Fala-nos também das espécies que habitam este manancial, esta 

grande mancha verde que se vê do espaço. Fala-nos de uma situação simples como de 

um macaco poder saltar de ramo em ramo por quilómetros e não tocar no solo, por 

exemplo. Diz-nos que o rio amazonas, por exemplo, tem mil e cem afluentes em que 

existem uma variedade enorme de espécies de peixes. O texto também chama a atenção 

para a importância que esta floresta tem e que este rio tem para a preservação. A sua 

preservação é muito importante para o planeta e que existem vários estudiosos que 

tentam manter, preservar esta floresta que é tão importante para o planeta, é o pulmão 

do planeta e basicamente é isso.  

Total de palavras contabilizadas: 148 

Total de sílabas: 303 

 

P sil – 20 

REP –4 

ALONG –5 

PP – 11 

BLO –  

EvComp –1 

CORR –6 

SUB –  

PH – 1 

TRUNC –  

INS –  

d –  

HES -  

 
Total: 48 eventos disfluentes ≈ 32 % 

 

 


